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Suojakaide ja 
kaidetarvikkeet
TURVALLISEN KÄSITTELYN JA ASENNUKSEN 
SUOSITUKSET TYÖMAALLE

Sisältö:
1. Yleistä
2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus
3.  Kuorman purkaminen ja siirrot
4. Varastointi
5. Kaiteiden kokoonpano ja asentaminen

Turvallisen käsittelyn perusteet:
•   Noudata aina voimassa olevia turvallisuusohjeita ja varmista työmaan  

erityisvaatimukset ennen työn aloittamista
•   Käytä aina kypärää, suojakäsineitä ja suojavaatetusta kun käsittelet kaidetuotteita
• Käytä aina hyväksyttyjä nostovälineitä tuotteiden siirrossa
• Varmista että liinat ja koukut ovat tukevasti ja varmasti kiinnitetty
• Älä mene tuotteiden alle nostojen ja siirtojen aikana
•   Huomioi, että nippujen sidevanteet ovat jännitettyjä ja katkaistaessa ne  voivat  

aiheuttaa tapaturmia
• Älä käytä sidevanteita tuotteiden nostoon 
• Ole varovainen terävien reunojen ja kulmien käsittelyssä
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1. YLEISTÄ

Tämän ohjeen tarkoituksena on esittää suosituksia suoja-
kaiteen ja kaidetarvikkeiden käsittelyyn työmaalla. SSAB 
edellyttää henkilöstönsä ja alihankkijoidensa noudatta-
van esitettyjä suosituksia. Suositukset perustuvat SSAB:n 
näkemykseen niiden laatimishetkellä ja niihin voi aika-
ajoin tulla muutoksia, sikäli kun SSAB katsoo tarpeellisek-
si. Suositusten yhtenä tarkoituksena on estää vaurioita, 
vahinkoja ja tapaturmia työmaalla. 

Suositukset eivät ole kaikenkattavia ja eikä niissä ole tyh-
jentävästi esitetty kaikkia kaiteiden ja kaidetarvikkeiden 

käsittelyssä ja asennuksessa yleisesti tai tapauskohtai-
sesti huomioon otettavia seikkoja. SSAB ei voi taata ettei 
tapaturmia tai vaurioita voi sattua suositusten noudatta-
misesta huolimatta, eikä SSAB vastaa sellaisista vahin-
goista.  

Ensisijaisesti tulee aina noudattaa laissa määritettyjä ja 
alalla tunnettuja turvallisuuskäytäntöjä, joita nämä suo-
situkset täydentävät. Työmaalla tulee lisäksi noudattaa 
voimassa olevia työturvallisuusohjeita ja käyttää vaadit-
tuja henkilökohtaisia suojavarusteita.
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2.  TOIMITUKSEN VASTAANOTTO JA 
TARKASTUS

Kaiteiden ja kaidetarvikkeiden vastaanottotarkastus teh-
dään välittömästi toimituksen tullessa työmaalle. Tar-
kastuksessa varmistetaan, että toimitus on tilauksen 
mukainen ja vastaa lähetysluetteloa. Kaiteiden ja kaide-
tarvikkeiden tulee vastata kohteen suunnitelmissa esitet-
tyjä tuotteita. Hyväksytty toimitus kuitataan rahtikirjaan. 
Sisällöltään tai laadullisesti virheellisestä tai väärästä toi-
mituksesta on ilmoitettava myyjälle välittömästi ja tehtä-
vä merkintä rahtikirjaan. Virheellistä tai väärää tuotetta ei 
saa asentaa. 

Toimituksen vastaanottaja osoittaa suositusten mukai-
sen kuorman purkauspaikan etukäteen tai viimeistään 
kuorman saapuessa työmaalle. Kuorman saa avata vasta 
merkityllä purkupaikalla vahinkojen estämiseksi. Työmaan 
kulkutien purkupaikalle tulee olla asianmukaisessa kun-
nossa. Purkupaikan tulee olla sellainen, että purku voi-
daan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Purkupaikan 
tulee lisäksi olla kantava ja tasainen sekä tilan riittävä, ja 
siellä tulee olla paikalla asianmukainen purkukalusto ja 
aluspuut. 
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3. KUORMAN PURKAMINEN JA SIIRROT

Käsittelyn yhteydessä on varmistauduttava, ettei käsitte-
ly aiheuta kaiteisiin pysyviä muodonmuutoksia tai muita 
käsittelyvaurioita. Sinkkipinnoite ei saa vaurioitua. Siirron 
yhteydessä jokainen nippu on tarkastettava vaurioiden 
toteamiseksi. Yleisperiaatteena on, että nippujen tarpee-
tonta siirtelyä ja purkamista ennen kaiteiden asennusta 
on vältettävä. 

Kaiteita tai kaidetarvikkeita ei saa pudottaa kuormas-
ta maahan. Kuorman purussa kaiteet ja kaidetarvikkeet 
nostetaan asianmukaisella nostovälineellä varasto- tai 
asennuspaikalle. Kaiteet on laskettava varoen aluspuiden 
päälle ja varmistettava että taakka pysyy noston aikana 
vaakasuorassa. Ennen kuorman purkua tulee mahdollinen 
lumi ja jää poistaa vaaratilanteiden estämiseksi. 

Kuva 1. Kuva taakkalapusta
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Kuva 2. Nosto liinoilla Kuva 3. Välipuomin käyttäminen nostossa

Yleistä huomioitavaa nostettaessa:

•  Noston aikana kukaan ei saa olla taakan alla, ja taakas-
ta tulee olla riittävän etäällä

• Varoita ennen nostoa muita alueella olevia
• Nostoalueen tulee olla rajattu ja alueelle pääsy estetty
• Nosta tasaisesti ilman nykäyksiä
•  Varmista, ettei taakka noston ja siirron aikana tartu es-

teisiin
•  Nostettavan kuorman paino ei saa ylittää koneen, nos-

toapulaitteen ja nostovälineiden (esim. liinat ja ketjut) 
sallittua kuormaa

•  Nosturin käyttäjällä tulee olla tarvittava koulutus ja lupa 
nosturin käyttöön

•  Käytä ehjiä ja tarkoitukseen soveltuvia nostoapuväli-
neitä

•  Ota huomioon sääolosuhteet ja niiden aiheuttamat riskit 
nostotilanteessa

•  Jäiset ja lumiset kaiteet ja kaideniput ovat erittäin liuk-
kaita ja vaativat erityistä huomiota käsiteltäessä.

Nostovälineitä valittaessa on otettava huomioon tuottei-
den paino. Paino on merkitty kaidenipun taakkalappuun 
(Kuva 1). Taakkalappu pidetään kiinni nipussa asennuk-
seen asti. Suositeltava nostovälineiden sijoituspaikka on 
kahdesta pisteestä nostettaessa noin ¼ kaiteen pituu-
desta sen päistä. 

3.1. Nostoketjujen tai -liinojen käyttö

Nostoihin tulee käyttää vain hyväksyttyjä ja tarkoitukseen 
sopivia nostoapuvälineitä. Nostoapuvälineitä käytettäes-
sä on huomioitava lisäksi johteiden terävät reunat.

Kuvassa 2 kuvataan nostoliinojen oikeaa käyttöä. Kaiteet 
eivät saa taipua nostossa pysyvään muodonmuutokseen 
saakka. 

Noston apuvälineenä voidaan käyttää välipuomia  
(Kuva 3). Nostoissa ketjujen ja/tai nostoliinojen tulee olla 
pystysuorassa linjassa, mikä tulee ottaa huomioon käy-
tettävän välipuomin pituudessa. Jäisiä tai lumisia kaiteita 
ja nippuja nostettaessa nostoliinojen sijainti on harkittava 
työmaalla tapauskohtaisesti, jotta vältytään nostoapuvä-
lineiden luistamiselta.

3.2. Pyöräkuormaajan käyttö

Pyöräkuormaajan nostohaarukat asetetaan nipun, yksit-
täisen kaiteen tai kaidetarvikelavan alle siten, että tuot-
teet ovat tasapainossa. Nostohaarukka työnnetään nipun 
alle niin, ettei se vahingoita nostettavaa nippua eivätkä 
viereistä nippua, mikäli niput on varastoitu vierekkäin. 
Tarvittaessa taakka on sidottava. Jos ajoväylä on epä-
tasainen, on ajonopeus valittava siten, etteivät niput tai 
kaidetarvikelava pääse putoamaan pyöräkuormaajan 
haarukan päältä. Kaidetuotteiden työntäminen pyörä-
kuormaajan haarukalla on kielletty. 
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4. VARASTOINTI

Varastointi ja kuljetukset työmaalla tulee suunnitella etu-
käteen, jotta nostot ja siirrot voidaan minimoida. Varasto-
alue suositellaan järjestettäväksi siten, ettei se ole yleis-
ten kulkureittien varrella. Nippujen päällä ei saa missään 
tilanteessa kävellä. Kaiteet ja kaidetarvikkeet varastoi-
daan ja niitä käsitellään työmaalla siten, että niihin ei syn-
ny vaurioita.

Kaiteiden kiinnitystarvikkeet tulee varastoida säältä 
suojassa (esimerkiksi kontissa tai muussa vastaavassa 
tilassa). Valkoruosteriskin minimoimiseksi johde- ja pyl-
väsniput on suositeltavaa säilyttää sateelta suojassa 
(esimerkiksi katoksessa) ja hieman kaltevassa asennossa 
veden kerääntymisen välttämiseksi.

Kosteuden keräytymisen aiheuttama värjäytyminen (ns. 
valkoruoste), aiheutuen pääosin sinkkioksidin muodos-
tumisesta varastoitaessa kuumasinkittyjä tuotteita kos-
teissa olosuhteissa, ei aiheuta tuotteen hylkäystä (SFS EN 
ISO 1461).

Tuotteet pitää varastoida kantavalla alustalla aluspuiden 
päällä (Kuvassa 4 pylväsnippujen varastointi). Aluspuut 
tulee asetella tasaisin välimatkoin ja reunimmaiset alus-
puut tulee olla noin metrin etäisyydellä kaiteen päistä. 

Kuva 4. Pylväsnippujen varastointi

Vähintään n. 1°

Aluspuut vähintään 
100 x 100 mm

Välipuut vähintään 
70 x 70 mm

Suositeltava varastointikal-
tevuus 20-30 cm

Aluspuita oltava 
vähintään 2 m välein

Kuva 5. Johdenippujen oikea varastoiminen kerroksiin
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Aluspuiden tulee olla vähintään 100 x 100 mm ja välipuiden 
vähintään 70 x 70 mm (huomioon ottaen esimerkiksi pyörä-
kuormaajan haarukan koko). Aluspuiden korkeus-/leveys-
suhteen on oltava riittävä, etteivät niput kaadu. Johdenipuis-
sa aluspuita tulee olla vähintään kahden metrin välein (Kuva 
5). Pylväsnipuissa aluspuita tulee olla vähintään kaksi. 

Niput voidaan myös varastoida useampiin kerroksiin. Pi-
nottaessa nippuja kerroksiin ne tulee tukea välipuiden 
avulla kerroksittain. Välipuiden paksuuden on korkeus-
suunnassa oltava sellainen, että nostoliinat tai pyörä-
kuormaajan nostohaarukka mahtuvat tuotetta vaurioit-
tamatta nippujen väliin. Välipuita tulee olla riittävästi ja 
niiden tulee olla samassa linjassa alempien välipuiden ja 
aluspuiden kanssa (Kuva 5). 

Johdenippuja suositellaan laitettavaksi päällekkäin enin-
tään neljä nippua ja pylväsnippuja ja sidelevylavoja enin-
tään kolme nippua päällekkäin. Kaiteiden varastoinnissa 
tulee ottaa huomioon myös nippujen purkamisen edelly-
tykset (esimerkiksi nostoliinojen mahduttaminen kaideni-
ppujen väliin). 

5.  KAITEIDEN KOKOONPANO JA 
ASENTAMINEN

SSAB:n valmistamat reuna- ja keskikaiteet 
ovat CE-merkittyjä standardin SFS-EN 1317-5 mukaisesti. 

Kaidetyön kaikissa vaiheissa on huolehdittava työturvalli-
suudesta. Asennuskohteen mahdolliset erityisvaatimukset 
työturvallisuuden osalta on selvitettävä ennen asennus-
työn aloittamista. 

Kaiteen asennuksessa on noudatettava SSAB:n kaiteiden 
asennusohjeita.

Kaiteet ja niissä käytettävät tarvikkeet tarkastetaan vielä 
ennen asennusta. Ennen asennusta tapahtuvassa tarkas-
tuksessa varmistutaan, että kaiteet eivät ole vahingoittuneet 
työmaalla tapahtuneen käsittelyn tai varastoinnin aikana. 

Ennen asentamisen aloittamista on lisäksi varmistuttava, 
että kaikki kaiteeseen tarvittavat osat ovat SSAB:n toi-
mittamia. Muita kuin SSAB:n toimittamia osia (mukaan 
lukien ruuvit) ei saa tämän ohjeen mukaisten kaidekoko-
naisuuksien asentamisessa käyttää. 
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